Vrijwillige Professionals

Individueel Advies

Wie zijn wij
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het
Gilde! Zo’n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag
zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)
ervaring in voor hun stadgenoten. Zo biedt het
Gilde verschillende stadswandelingen aan, is er
het taalmaatjesproject ‘SamenSpraak’ en worden
coaches/adviseurs ingezet vanuit het vernieuwde
onderdeel ‘Individueel Advies’.

Wat is Individueel Advies
Gilde Den Haag biedt al jarenlang de mogelijkheid
van Individueel Advies op velerlei gebied.
Na zo’n lange periode heeft de ervaring geleerd
dat het goed is om zo nu en dan stil te staan, om
te ontdekken waar wij succesvol in zijn en om te
onderzoeken waar vraag naar is. Als antwoord
hierop hebben wij besloten een aantal adviesgebieden af te bouwen en juist andere te versterken
of op te starten.
Nieuw binnen het Gilde is Coaching en vernieuwd
is Advies/ondersteuning van Bestuur en/of
Organisatie van non-profitorganisaties. Zie hierna
de toelichting op de verschillende adviesgebieden
van Individueel Advies.

Wat kunnen wij u bieden
Coaching
Een Coach van Gilde Den Haag kan u helpen
wanneer u ondersteuning nodig heeft.
U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:
 persoonsoriëntatie (waar ben ik goed in);
 oriëntatie op de arbeidsmarkt
en vacatures zoeken;
 brief en CV schrijven en sollicitatiegesprek
oefenen;
 studie-oriëntatie/opleidingsadvies;
 advies/begeleiding bij problemen
met/op het werk;
 stage- of werkplaatsbegeleiding;
 oriëntatie op een situatie ‘zonder werk’
of ‘met pensioen’.
Coaching kan dan een wezenlijke steun in de
rug betekenen voor een langere periode, maar
maximaal 1 jaar.
De Coach van Gilde Den Haag beschikt over
essentiële coachingsvaardigheden, waaronder
luisteren en inlevingsvermogen en het stellen van
wezenlijke vragen. Deze vrijwilligers weten ruimte te
geven om vragen op u te laten inwerken, zodat het
effect daarvan snel zicht- en voelbaar is. Er wordt
inzicht in de vorming van gedrag gegeven en hoe u
dit zelf duurzaam kunt beïnvloeden met kennis van
wat werkelijk belangrijk is. U bent daardoor in staat
betere keuzes te maken en de eigen talenten beter
in te zetten en om te zetten in effectief gedrag.
U wordt aangezet tot concrete acties om ineffectieve
denk- en gedragspatronen te doorbreken en leert om
te gaan met impasses en weerstand. U leert werken
aan essentiële processen als verbreding van inzicht
en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.

Advies en ondersteuning van Bestuur
en/of Organisatie (non-profitorganisaties)
Wilt u zich inzetten voor de Haagse samenleving,
maar loopt u daarbij tegen problemen op, dan
kan een ervaren Adviseur van Gilde Den Haag
hulp bieden. Het Gilde beschikt over deskundige
medewerkers die uw bestuur en/of organisatie
kunnen begeleiden. Deze vrijwilligers nemen géén
zitting in een bestuur. Zij geven waar nodig advies
en ondersteuning aan het bestuur of individuele
leden op onder andere de volgende gebieden:
 het formuleren van doelstellingen en beleid;
 het maken van werkplannen en begrotingen;
 het oprichten van een stichting/vereniging;
 het opzetten van een administratie.
Een advies- en ondersteuningstraject loopt
maximaal voor de periode van 1 jaar.

Hulp bij Thuisadministratie
U kunt de hulp van een Adviseur Thuisadministratie
van Gilde Den Haag inroepen om (weer) meer
grip te krijgen op uw financiën of bij uw belasting
aangifte. Door allerlei oorzaken kunnen mensen
soms het overzicht op hun financiën kwijt raken.
Bijvoorbeeld bij ontslag, maar ook door ziekte
kunnen mensen moeite hebben om hun
administratie op orde te houden. Als er in uw
directe omgeving niemand is die u kan helpen,
kan het Gilde u een steuntje in de rug geven.
Het kan daarbij gaan om een kortdurende ordeningsactie of de begeleiding naar financiële
zelfredzaamheid. Ook hier geldt weer een
maximale tijdsduur van 1 jaar.
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Vergroting taalvaardigheid
Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een brief,
het spreken of lezen van een vreemde taal en
bent u niet in de gelegenheid om daarvoor een
cursus te volgen dan kan Gilde Den Haag wellicht
iets voor u betekenen. Het Gilde heeft vrijwilligers
die graag hun kennis overdragen op het gebied
van o.a. de Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse,
Italiaanse en Spaanse taal.

Nadere informatie en aanmelden
Aanvragen voor Coaching of Advies kunnen
telefonisch of per e-mail bij ons bureau worden
ingediend. Het bureau verbindt u door met een
coördinator. De coördinator en aanvrager maken
daarop een afspraak voor een intakegesprek.

Stichting Gilde Den Haag
Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag
Geopend: maandag t/m vrijdag
van 9.30 - 12.30 uur
Telefoon: 070 - 356 12 81
E-mail:
info@gildedenhaag.nl
Website: www.gildedenhaag.nl

Kosten
Gilde Den Haag bestaat geheel uit vrijwilligers,
daarom worden er niet meer kosten in rekening
gebracht dan een eenmalige bijdrage van € 15,-.
Deze bijdrage wordt alleen gevraagd bij een vraag
om Coaching of om Advies/ondersteuning van
Bestuur en Organisatie (non-profitorganisaties).
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Gilde Den Haag is op zoek naar
Coaches en Adviseurs
Bent u een Coach of een Adviseur Bestuur
en Organisatie of wilt u hulp bieden bij Thuis
administratie of bij Taalontwikkeling en heeft u
daar ervaring in, dan is Gilde Den Haag wellicht de
organisatie waar u met uw kennis terecht kunt om
anderen verder te helpen. Van u wordt gevraagd
om voldoende kennis en ervaring op genoemde
gebieden te hebben en over de nodige motivatie
te beschikken om u belangeloos enkele uren per
week in te zetten. Gilde Den Haag biedt een
gedegen bemiddeling tussen coach/adviseur en
cliënt en zorgt voor de nodige trainingen en
begeleiding. U ontvangt geen beloning maar wel
een vergoeding voor de door u gemaakte kosten.
Spreken genoemde activiteiten u aan maak dan
telefonisch of per e-mail een afspraak voor een
gesprek met een Gilde coördinator.
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